
    

 

Keski-Suomen Muistiyhdistyksen 

TUETUT LOMAT 2019 
                                                      
 

AJANKOHDAT JA HAKUAJAN  
PÄÄTTYMINEN: 
 

Omaishoitajan ja hoidettavan 
loma 14.4.2019 19.04.2019 - 
hakuaika 14.1. mennessä 
 

Omaishoitajan ja hoidettavan 
loma 28.10.2019 02.11.2019 -  
hakuaika 28.7. mennessä 
 
KENELLE LOMAT OVAT  
TARKOITETTU: 
Etenevää muistisairautta sairasta-
ville henkilöille ja heidän omaisil-
leen yhdessä. Osallistuminen ei 
edellytä virallista omaishoitajuutta 
eikä yhdistyksen jäsenyyttä.  

 

TAVOITE JA SISÄLTÖ:  
Lomien tavoitteena on saada vertaistukea, voimavaroja sekä kokea 

virkistymistä. Lomalla muistisairautta sairastaville henkilöille ja hei-

dän omaisilleen järjestetään sekä yhteistä että osin erillistä ohjel-

maa. Lomalla on mukana Kylpylähotelli Peurungan henkilökuntaa 

sekä Keski-Suomen Muistiluotsin työntekijöitä päiväaikaan. Pää-

vastuu turvallisuudesta ja hyvinvoinnista on ympäri vuorokauden lo-

malaisella itsellään tai hänen avustajallaan/ omaisellaan.  

 

Yhteistyökumppani: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry 

Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa 

Osallistujamäärä: enintään 20 henkilöä (10 muistisairautta sairasta-

vaa henkilöä + 10 omaista) 

Omavastuuosuus: Tuettu Veikkauksen 

tuotoilla) 

 
 

 

HAKUOHJEET  JA VALINTAILMOITUS: 
Hakemukset palautetaan lomajärjestöön hakuajan loppuun 

mennessä joko sähköisesti: www.mtlh.fi tai postitse:  

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 

00180 HELSINKI. Hakulomakkeita saa Keski-Suomen Muistiyh-

distykseltä tai MTLH:lta.  

Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä ha-

kemuksia ei käsitellä. 

Henkilötunnus sekä muut henkilö- ja osoitetiedot ilmoitetaan 

täydellisenä.   

Tulotiedot ilmoitetaan nettotuloina kuukaudessa ja ne on mer-

kittävä myös puolison osalta. 

Avio-/avoparia kohden riittää 1 hakemus 

Hakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan tieto hakeu-

tumisesta K-S Muistiyhdistyksen lomalle.  

Lomatuen tarpeen perustelut ovat välttämättömät.
 

 

 

  

 

Lisätietoja: 
 

Keski-Suomen Muistiluotsi  
asiantuntija- ja tukikeskus 
p. 044 761 4925  
tai 044 561 4926 
muistiluotsi@ksmuisti.fi 
www.ksmuisti.fi 
 
Maaseudun Terveys-  
ja Lomahuolto ry. 
p. 010 2193 460  
(arkisin klo 9-14)/  
lomat@mtlh.fi 
www.mtlh.fi 
 
 

 
Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin 

perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja 

puolison tulot ja menot sekä hakijan elämäntilanne ja aikaisem-

min saatu lomatuki. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan 

joka toinen vuosi 
 

Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle  

n. 2 kk ennen loman alkamispäivää. Kielteisestä päätöksestä ei  

ilmoiteta. Mahdollisissa peruutuksissa lomatuen saaja  

peruuttaa myönnetyn lomatuen henkilökohtaisesti suoraan  

lomajärjestöön.  

 


